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La plataforma, que es va presentar el 10 d’abril, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.

Combatent els residus
» Neix la Plataforma Ciutadana Residu Zero per demanar una nova llei de tractament de residus
» Exigeixen respostes per l’estancament del reciclatge net a Catalunya: arriba només al 32%
Augusto Magaña
BARCELONA
La generació de residus creix any
rere any a Catalunya. Mentrestant,
la recollida selectiva s’estanca.
L’any 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020,
com es planteja el Programa de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos a Catalunya (PRECAT 20).
“El model de gestió de residus
es troba en un estadi d’estancament”, explica Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius (CEPA), una
de les més de trenta entitats que
ahir van crear la Plataforma Ciutadana Residu Zero, la qual apos-

ta per acabar amb els abocaments
i la incineració.
UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una proposta clara: promoure una Llei
Catalana Residu Zero de prevenció de residus. “El millor residu és el que no es produeix”, assenyala Girona. Un dels principals canvis que hauria d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obligar els productors d’envasos a assumir els
costos de la gestió dels productes
que posen al mercat. “L’administració fa recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan
complir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.
A més, la plataforma proposa
la prohibició dels productes d’un
sol ús, la revisió urgent dels programes de gestió de residus apro-

vats per la Generalitat, del programa de gestió de l’AMB (el qual
està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de
la recuperació de residus el 2030.
INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Generalitat està incomplint la Directiva de
Residus europea, que ordena que
la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans que la recuperació energètica.
A Catalunya, segons l’entitat,
el 81% de les inversions en gestió
de residus són destinades al tractament de la “fracció resta”, incineradores i abocadors. Només el
19% del pressupost es destina a
processos directes de prevenció i
recuperació material de residus. “A
l’administració parlen molt de residu zero, però fets i pressupost
diuen el contrari”, critica Girona.

Aposta clara pel tancament
de totes les incineradores

TERSA4Entitats de la ciutat
com la FAVB, les associacions
de veïns de Diagonal Mar o el
Maresme i l’Ateneu l’Harmonia
de Sant Andreu s’han apuntat
a la plataforma amb un objectiu clar: acabar amb Tersa.
Una de les propostes més
importants que, segons la plataforma, hauria d’incloure la futura Llei Catalana de Residu
Zero és el compromís de tancar
totes les incineradores de Catalunya abans del 2030. Des de
la plataforma apunten que l’energia generada en la incineració no es pot considerar energia renovable i, per tant, les co-

mercialitzadores d’energia renovable, com Barcelona Energia, haurien de desvincular-se
totalment de la incineradora de
Sant Adrià.
A Tersa es produeixen més
de 360 tones anuals de CO2,
segons el registre estatal d’emissions i fonts contaminants.
A més, als “ecoparcs” només
s’aconsegueix aprofitar entre
un 8% o un 9% de tots els residus que hi entren, segons els
càlculs de l’entitat. En contraposició a aquesta dada, prop
del 6% dels gasos hivernacles
del territori s’atribueixen al
tractament per incineració.
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Els semàfors

La lupa

Despullant la pobresa
per Francesc Reina

Ajuntament

En la societat de l'abundància i del crè- carnissa especialment amb el futur de la tar en un 13%, 21 vegades més que el sadit era difícil explicar que s'estava pro- infància. És hora d'ajustar el concepte de lari mitjà del 2% anual obrer.
duint una extensió dels riscos davant la "normalitat" i traslladar-lo a tantes poEl sistema de les pensions, pilar de l'Escrisi econòmica. Era gairebé impossible blacions desprotegides que pateixen l’in- tat del Benestar, tremola tot i ser l'únic inacceptar que cada vegada més s'anava es- cident de no disposar d'un espai físic, o te- grés de familiars a l'atur que depenen del
tenent a capes més àmplies. La crisi de les nir-lo però no tenir privacitat, o sense les seu pare o mare. 70 mil desnonaments, la
hipoteques en el marc de l'especulació im- comoditats necessàries. Viure o dormir al majoria per impagament del lloguer. El Samobiliària va trencar amb la sensació de carrer, a casa de familiars o amistats, en lari Mínim Interprofessional és un dels més
tranquil·litat: la manca de treball, el blo- cotxes o caravanes, en centres d'acollida baixos d'occident (a Catalunya, els guanys
queig a mesures de protecció social, la limitada, relloguers, ocupacions irregulars, anuals del 18% de les dones està per sota
vida en soledat amb malalties o disca- etc, és conseqüència de pobreses diferents de l'SMI). Un informe de la Comissió Eupacitats mal ateses; totes les violències van que evidencien l'esgotament dels recur- ropea va constatar que de la Garantia Jufer la resta. En quatre anys, el lloguer a sos administratius i un malestar que do- venil només es va beneficiar un 11% a diCatalunya s'ha incrementat un 20%; el narà molt de què parlar en anys venidors. ferència de França amb un 80%. La po64% dels desnonaments són derivats per
La societat del risc es va gestar amb blació femenina és especialment vulneraimpagament del lloguer; el 34% pateix la globalització d'un nou capitalisme, da. Tres vegades més dones que homes treproblemes de salut crònica
ballen en contractes parcials i
(s'incrementa en les dones
les llars monomarentals qüesMés enllà d'idees preconcebudes, les
majors de 55 anys).
tionen la igualtat d'oportuniLa pobresa extrema s'ha
tats: la mitjana europea de procircumstàncies que porten a situacions tecció a la família i la infància
associat a la figura del rodamón, persona que viu de l'alés de 2'4%, a Espanya és de
d'exclusió superen qualsevol etiqueta l'1’3%;
moina i al carrer sota l'empaa Catalunya l‘abandora d'entitats caritatives. Encara
nament dels estudis és del
avui existeix un pensament il·lògic que fo- imposat violentament, que afebleix les 17%, set punts més de la mitjana europea.
namenta que viure sense llar està associat xarxes de relació amb reformes que po- Un terç de la despesa anual de les famílies
a algú que ha portat una mala vida i no vol sen en risc a molts grups als quals se'ls fa- catalanes dedica el 30% al pagament de
refer-la. Però, més enllà d'idees precon- brica una sensació de deute creditor i cul- subministraments, i l'increment d'aigua,
cebudes, les circumstàncies que porten a pabilitat. Un parany per a pobres privi- gas i electricitat s’ha apujat més del 60%.
situacions d'exclusió superen qualsevol eti- legiant el model burocràtic de certificats
Ha nascut una nova classe social, diu
queta. L'estereotip d'alcohòlic marginal cau per necessitats, a través del que Foucault el sociòleg Guy Standing: el precariat.
davant dades –sovint insuficients- que vi- diria microfísica del poder, on l'esquema Així ho publica ECAS i FOESSA en resualitzen el drama de persones agredides, jurídic dóna pas a un de tècnic per ser el cents estudis. Convindria prendre les
forçades i robades.
dit botxí. Una plutocràcia cada vegada regnes del nostre destí, en reflexions de
Viure sense llar significa viure en amb més ingressos que operen des de la Locke, i deixar de posar l'esperança
provisionalitat, amb poques possibili- comoditat dels seus despatxos d’inversors només en un individu il·luminat que imitats de reconstruir xarxes de suport que i a la qual li importa un rave el que pas- ta l'actitud dominant del "jo abans que
permetin desenvolupar relacions estables, si als altres. La dècada passada els gua- ningú", per començar a realitzar prouna funció social desprotegida que s'a- nys dels milmilionaris es van incremen- jectes socials en clau col·lectivista.

La inauguració del nou parc de les Glòries, el 6 d’abril, va anar acompanyada
d’una protesta contra la contaminació a
la zona. Les entitats celebren la nova
zona verda però demanen a l’Ajuntament una disminució urgent del trànsit.
pàgina 8

L’Aliança del Poblenou

El Casino l’Aliança del Poblenou rebrà
la Medalla d’Or al Mèrit Cívic coincidint
amb el seu 150è aniversari, tal com ha
anunciat l’Ajuntament. El guardó vol reconèixer el paper de l’entitat en la difusió cultural i de valors cívics i ciutadans.
pàgina 10

CE Júpiter

El conjunt de la Verneda s’ha implicat
activament en els actes de la Primavera
Republicana organitzant un partit de
futbol contra el Clapton FC anglès, amb
qui comparteix alguns dels seus valors,
com l’antifeixisme o l’antiracisme.
pàgina 19

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EnricJuliana

Cuando el dirigente
comunista italiano Enrico Berlinguer murió
(1984), el líder neofascista Giorgio Almirante acudió, discretamente, a la
sede del PCI para rendirle honores.
Muere Neus Català, una de las últimas
supervivientes de los campos nazis, y
hay silencios clamorosos.

@silvia_mur
Ja he llegit les primeres
crítiques per part de
gent de Junts per Catalunya pel fet que Junqueras faci una
roda de premsa des de la presó, quan
en lloc de criticar-ho haurien d’alegrarse de poder donar veu a qui fins ara
han tingut mut i a la gàbia. O hi ha molta por o molta mala llet.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Dipòsit Legal: B 28126-2010

@EnricPujol1960
Quan hi ha un Sánchez a la presidència del
govern de l’estat espanyol i un altre Sánchez a la presó per independentista, el debat dels orígens familiars dels catalans em sembla completament sobrer. Centrem-nos en el
conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol!

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel, Wiliam
Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@iescolar
Las ideas de extrema
derecha de Vox no justifican su exclusión de
los debates. Justificar la censura a un
partido político, por muy repugnantes
o equivocados que nos parezcan sus
planteamientos, ni sirve para hacerlo
desaparecer ni tiene un pase democrático.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

per Alex Suárez

perles

Les seves cares

Laboratori d’autoritarisme

per Teresa Calveras

per Andreu Parera

l monologuista britànic ‘Ian Cognito’ mor en plena actuació i el
públic riu creient que forma part del show. L’humorista va bromejar minuts abans dient “Us imagineu que patiu un atac i us
desperteu parlant gal·lès?”. Fatídicament, va morir mentre seia a la
cadira de l’escenari, arrencant per darrera vegada el riure del públic.

E

ergio Ramos té una rèplica de l’Últim Sopar de Da Vinci, on
el mateix defensa blanc apareix com a Jesucrist, segons El
Confidencial. A l’obra també hi figura la seva dona, Pilar
Rubio, i el seu inseparable company de vestuari, Marcelo. La peculiar versió se suma a l’àmplia col·lecció artística del jugador.

S

a cap del Temps i presentadora d’RTVE, Mònica López, denuncia a les xarxes socials una carta que li va enviar una espectadora criticant el seu físic a l’hora de transmetre les prediccions
meteorològiques. Entre altres, la carta ataca López dient que té les
cuixes “molt lletges i grasses” o “un cul massa pronunciat”.

L

n aficionat de River Plate es tatua el codi QR que dirigeix
al vídeo de la final de la Copa Libertadores 2018, on els
‘milionaris’ van superar Boca Juniors, l’eterns rival. L’alegria del tatuat no ha durat gaire, ja que YouTube ha eliminat el
vídeo per no complir amb les normes sobre drets d’autor.

U

amela Anderson esclata per la detenció de Julian Assange i afirma a les xarxes socials que el Regne Unit “és la puta d’Amèrica”.
L’actriu és amiga i admiradora del fundador de Wikileaks, amb
el qual manté una relació molt estreta. Anderson també ha carregat
contra Trump i el govern equatorià, acusant-los de dimonis.

P

El + llegit
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1

Forn: “Colau deixarà Barcelona
molt pitjor de com se la va trobar”

2

Pas endavant a les Glòries:
el verd guanya protagonisme

3

Els altres Encants es desborden:
el mercat de la misèria creix

4

Barraquisme en un solar
de Provençals del Poblenou

5

The Calçot Festival celebra
amb èxit la quarta edició

Els guàrdies civils i els policies
nacionals que declaren al judici menteixen, tots ho sabem
i ells també.
Em crida l’atenció com es
queixen de barricades fetes de
bales de palla, de cares d’odi,
de persones que els feien retrocedir i que cantaven tot aixecant les mans i així fins a
moltes altres “agressions” que
diuen que van patir. Si no fos
perquè estem dins un judici injust i patim pels presos polítics, les seves declaracions ens
farien molt riure.
Per una banda, defensant
les escoles hi havia pobles sencers, gent de totes les edats i
tots formant barrera amb les
mans alçades i cantant. Per
l’altra, furgonetes i més furgonetes plenes de policies uniformats, tots vestits de negre,
amb cascos, escuts, porres i altres eines de defensa i d’atac. I
resulta que els que tenen por
són els atacants.
En fi, no calen gaires comentaris. Si jo fos ells i expliqués davant les càmeres de televisió el que diuen que va
passar i com van patir, també
voldria que ningú veiés la
meva cara. Em faria massa vergonya tot plegat.

El Tribunal Suprem espanyol està celebrant un judici
polític als líders polítics i socials que van impulsar, de
manera pacífica i democràtica, la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya el passat octubre de
2017. Des de llavors, com a
venjança pel seu atreviment,
aquestes persones estan en
presó preventiva. Cal tenir
en compte que l’opció de solucionar el conflicte amb un
referèndum pactat i legal està
recolzada per un 80% de la
població catalana. Per contra,
el Govern Espanyol sempre
s’ha negat a dialogar i, finalment, va tractar d’impedir el
referèndum enviant la policia
espanyola a reprimir els votants i causant 1.066 ferits. En
el judici, retransmès per televisió, estem comprovant
moltes irregularitats.
Els presos pateixen indefensió perquè no disposen
gairebé de temps per tractar
la informació amb els seus advocats. Els jutges han negat
centenars de proves i testimonis de la defensa, i no permeten visualitzar vídeos que
demostrarien la falsedat dels
testimonis de la policia, que
conxorxada amb la fiscalia
basteixen un relat de rebel·lió
adduint la “suposada violència” dels manifestants en les
seves mirades d’odi (quina

mirada esperaven en pegar a
la gent?) o en la resistència
pacífica (manifestants asseguts a terra amb les mans
enlaire).
Espanya, sense cap separació de poders en la qüestió
de la unitat territorial, està
utilitzant la justícia per evitar
el diàleg polític amb l’independentisme català. Estan
reprimint aquest moviment
polític, amb un ús prevaricador de la llei, per condemnar
una aspiració política i intentar destruir-la. Els mitjans de comunicació espanyols, molt irresponsablement,
han convençut la població espanyola perquè vegi amb
bons ulls la mà dura contra els
catalans.
Però el judici sobretot intentarà vendre, a la comunitat internacional, que Espanya és un Estat de dret que no
ha actuat contra els drets humans, civils i polítics. I més
enllà del nostre patiment, si
Espanya aconsegueix convèncer la comunitat internacional del seu relat absolutament fals, i s’accepta el que
està fent a Catalunya -que
s’ha convertit en un laboratori
polític repressiu- és qüestió de
temps que, aquest model autoritari amb aparença democràtica, contribueixi a l’actual deriva mundial autoritària
d’extrema dreta.

Línia Sant Martí no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#IncendiNotreDame

@fantantonio: Puede que Notre Dame
sea la catedral de Europa que más vapuleos ha soportado en toda su historia. A
ver si sale de este último.

#CampanyaPACMA

@Modgi: Té collons que amb la tempesta
de merda que ens està caient cada dia, la
millor campanya d'aquestes eleccions
l'hagi fet un partit animalista.

#MessiÉsDéu

@Faitelson_ESPN: Quien quiera ganar la
Champions tendrá que pasar sobre el Barcelona y sobre Messi. Lo primero puede
ser posible. Lo segundo, imposible.
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Metro | L’estació de la Verneda, tancada quatre dies per l’amiant
Abril 2019

L’estació de metro de l’L2 de la Verneda va estar tancada entre el 19 i el 22 d’abril per retirar
les planxes de fibrociment –ciment barrejant amb fibres d’amiant– que recobreixen l’interior
de la nau de les andanes. Es van retirar uns 900 metres quadrats de planxes.

Protesta contra la contaminació
en l’estrena del parc de Glòries
» Entitats i veïns demanen una reducció immediata del trànsit
» Denuncien “greus problemes” de contaminació, soroll i accidents
MOBILITAT4Des de principis d’abril les Glòries, tot i les obres i els
problemes de trànsit, és una mica
més verda després de l’estrena del
nou parc conegut amb el nom de
la Gran Clariana. L’estrena d’aquesta zona, feta el 6 d’abril, va estar marcada, però, per la protesta d’un grup de veïns i entitats
contra la contaminació i a favor de
la reducció del trànsit.
Respira Glòries, les associacions de veïns del Clot i el Camp
de l’Arpa, el Poblenou o les AFA
de les escoles Casas, Provençals,
Farigola del Clot, dels instituts Salvador Espriu i Pau Claris, entre
d’altres, es van concentrar al nou
parc amb una gran quantitat de
pancartes que reclamaven “un
aire més net, menys trànsit i escoles sense fum”. En total, una
vintena d’entitats han creat el
manifest ‘Celebrar el verd i combatre el gris’ per denunciar “els
greus problemes de contaminació
pels alts fluxos de trànsit al voltant

Un moment de la protesta del 6 d’abril. Foto: Twitter (@ecologistes)

de les Glòries”. Segons les entitats,
l’estrena del nou parc és positiva
però queda pendent de resoldre
“els greus problemes de contaminació, soroll, accidentalitat i la
fragmentació dels barris”.
Per tal d’aconseguir resoldre
aquests problemes, les entitats
proposen “solucions immediates”, com ara la transformació
completa de la Meridiana –recentment s’ha estrenat la reforma
del primer tram– en un eix cívic

i pacificat, un carril bus per Gran
Via des de Padilla, per dins dels futurs túnels, i fins al Maresme i el
Vallès i que s’estudiï l’opció d’un
peatge urbà “per reduir el 50% del
trànsit privat a la ciutat”.
Un dels col·lectius que mostra una preocupació més gran és
el de les famílies de l’Escola Casas, situada a la Gran Via, que
denuncien que la sortida d’un
dels futurs túnels estarà situada
just al costat del centre.

El Districte impulsa tres nous
projectes amb la taxa turística

INVERSIONS4El Districte va
anunciar el passat 7 d’abril que
impulsarà tres nous projectes
gràcies a la recaptació de la taxa
turística.
El primer d’ells és el projecte ‘Des limita’m Sant Martí’,
que preveu fer 45 estudis d’impacte acústic per tal de determinar quina és la millor opció
per situar els escenaris de les activitats culturals i lúdiques que
es fan al carrer.

En segon lloc, es farà una
nova inversió en el marc de la reforma de l’Espai Macosa, situat
a la confluència dels carrers
Llull i Provençals. Es millorarà
la il·luminació de l’espai i dels
plafons que mostren les imatges
del passat de l’antiga fàbrica.
Per últim, es farà un recull de
dades per recuperar la memòria
de les masies històriques del districte. La inversió total per als tres
projectes serà de 150.000 euros.

La comissió sobre el futur del
Fòrum arriba a la recta final

URBANISME4La comissió d’estudi dels usos de la zona del Fòrum celebrarà la seva última sessió el pròxim 25 d’abril, que servirà per presentar les conclusions.
Fins ara, les dues sessions celebrades han servit per analitzar,
d’una banda, l’impacte derivat
de l’alta concentració d’infraestructures que hi ha a la zona, com
ara la incineradora TERSA, la
depuradora o la ronda Litoral, i
l’efecte que té en la qualitat de l’aire i la salut dels veïns i, d’altra banda, els problemes que causen
l’alta concentració d’esdeveni-

ments, com ara els festivals de
música. Durant la comissió el
PDeCAT li va reclamar al govern
municipal un compromís per millorar la qualitat de l’aire de la zona
i un pla per tenir un espai públic
“més amable i de qualitat”.
Des de fa molt de temps les associacions de veïns de la zona i
plataformes com AireNet denuncien la contaminació que pateixen els veïns de la zona. Una altra crítica que fa temps que les entitats fan és la dels problemes relacionats amb quantitat d’esdeveniments que el Fòrum acull.

Suspès el desallotjament
de l’espai ocupat Casa Àfrica

La protesta va evitar el desallotjament. Foto: Twitter (@assantiracista)

EL POBLENOU4Més d’un centenar de persones es van concentrar el passat 2 d’abril a davant de l’edifici batejat amb el
nom de Casa Àfrica, situat al número 35 del carrer Marià Aguiló del Poblenou, per mirar d’aturar el desallotjament que hi havia previst.
Veient la quantitat de gent
que hi havia, la comitiva judicial,
acompanyada de mediadors
dels Mossos d’Esquadra i de
representants de l’Ajuntament,
va decidir suspendre el desallotjament. A l’edifici, antiga-

ment conegut com La Teixidora, hi viuen una trentena d’immigrants, la majoria d’ells subsaharians, que no tenen una alternativa en cap altre tipus
d’habitatge. El passat mes de gener l’Ajuntament ja va mirar de
mitjançar amb la propietat, que
és un fons d’inversió, per aturar
un primer desallotjament.
Tres dies més tard, el 5 d’abril, integrants de la Casa Àfrica i veïns del Poblenou es van
manifestar pels carrers del barri
per denunciar la seva situació i
deixar clar no es rendiran.
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El Casino l'Aliança rebrà
la Medalla d’Or al Mèrit Cívic
RECONEIXEMENT4L’Ajuntament entregarà la Medalla d'Or
al Mèrit Cívic al Casino l'Aliança
del Poblenou. El reconeixement,
que coincideix amb el 150è aniversari la seva fundació, valora el
paper de l’entitat en la difusió
cultural i de valors cívics i ciutadans, així com la seva importància com a element emblemàtic del
barri del Poblenou i del conjunt
de la ciutat. El Ple Municipal va
aprovar l’entrega del guardó el
passat 29 de març amb el vot favorable de tots els grups, amb
l’excepció de l’abstenció de la
CUP Capgirem Barcelona.
Per la seva part, alguns representants polítics de la ciutat
van voler destacar el paper de
l’entitat i el seu reconeixement
amb l’entrega de la medalla. És
el cas del regidor Josep Maria

El consistori ha decidit
premiar la difusió
cultural i cívica del
Casino de l’Aliança
Montaner, que va explicar que el
Casino l’Aliança “mereix de llarg
el mèrit d’aquesta medalla”.
Montaner va destacar el paper

L’Aliança és un espai emblemàtic del Poblenou. Foto: Jordi Ferrer

del casino com a motor cívic
del barri i la ciutat. També el líder municipal del PDeCAT, Xavier Trias, va afirmar que es
tracta d’un referent “del millor
que podem arribar a fer”. Els representants de la resta de grups
que van votar a favor de la medalla també van reconèixer el
paper de l’entitat durant els seus
150 anys.

UNA ENTITAT HISTÒRICA
El Casino de l’Aliança del Poblenou va ser fundat l’any 1869
per Lluís Remisa. L’entitat, de

caràcter recreatiu, cultural, social i mutualista, és una de les
grans representants del moviment dels ateneus populars.
La seu actual a la Rambla del
Poblenou no es va establir de
forma fixa fins al 1944, quan es
va situar definitivament amb el
teatre homònim. El Casino l’Aliança del Poblenou ha sobreviscut a moments històrics,
com el seu tancament durant la
dictadura de Primo de Rivera o
quan el Comitè de Defensa de
la República el va confiscar
durant la Guerra Civil.

Nando Reis porta el rock
brasiler al Poblenou

MÚSICA4L’estrella del poprock brasiler, Nando Reis, va actuar el passat 5 d’abril al Casino l’Aliança del Poblenou. El
cantant i compositor de São
Paulo va presentar la seva nova
gira europea, titulada ‘Voz e
Violão’ (en català, Veu i Guitarra), en un concert intimista i
personal. Reis va fer sonar alguns dels seus grans èxits i
també va interpretar sobre l’escenari de l’Aliança del Poblenou
temes del seu darrer àlbum
–guanyador del Grammy a millor àlbum de rock en portuguès– ‘Jardim-Pomar ‘(2016).
UNA ESTRELLA A BRASIL
Tot i que va ser la primera vegada que l’artista sud-americà
actuava a Barcelona, segura-

ment es va sentir com a casa, ja
que l’auditori es va omplir de
compatriotes.
Malgrat no ser gaire popular al continent europeu, Nando Reis és tota una llegenda
musical al Brasil. Al seu país
natal va triomfar durant els
anys 80 i 90 amb el grup de
rock ‘Titãs’, on va ser vocalista
i baixista de la formació paulista. La banda es va convertir
en tot un referent per les seves
cançons crítiques amb els pilars
de la societat brasilera, com
l’església o la família tradicional. Aquesta reivindicació política encara la conserva Nando Reis a la seva actual carrera en solitari, tal com va mostrar durant la seva actuació al
Casino l’Aliança del Poblenou.

Pàgines especials

120.000 beneficiaris
Abril 2019
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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“No vam dir que acabaríem
amb els desnonaments”
Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú
perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts aspectes centrals.

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal.

ecentment ha denunciat
una“campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la
gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’aquests partits no són gent comuna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institucions. En canvi, amb els canvis polítics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es podien fer. I això és el que els molesta.

Quins?
En matèria econòmica, per exemple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més difícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la inversió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pública de feina més gran de la història de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt importants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als pròxims set anys per haver estat escollits capital europea de la mobilitat...

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Línia que vostè va generar tantes
expectatives que era difícil correspondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la primera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosaltres representàvem. És evident

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva gestió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Baròmetre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múltiple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajuntament... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres administracions ho han fet força pitjor en el

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

R

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són competència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajuntament, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques innovadores i valentes que no s’havien
fet mai.

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense desnonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una mesura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indicadors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis expulsant els veïns amb pujades de
preus abusives.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xifres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Barcelona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’administració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha competències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’haver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva especulativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4
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3La Cambra de la Propietat Urbana diu que la inversió internacional només representa el 15%.
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.
Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els lloguers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insisteixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.
Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És responsable del 60% del Consorci de
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l’Habitatge de Barcelona i ara mateix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabilitats. Hi ha una deixadesa de funcions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes en
un sol mandat”
Ha tornat a implicar-se personalment en algun cas de desnonament, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famílies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres.
Ha tornat a mitjançar personalment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he intercedit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat financera.
Ha trucat a propietaris directament?
Regularment no, perquè ho fa l’equip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb entitats financeres per reconduir els
desnonaments cap a aquestes negociacions.
Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet.
Però aquest operador energètic es basa en la planta de Sant
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Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici.
En tot cas, hi ha molt pocs ciutadans que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immobiliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un missatge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat, perquè
hem aconseguit que la inversió immobiliària internacional que és especulativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans.
Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joaquim Forn que no s’han de prometre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim nivell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de negociar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem reconegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciutat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat.
En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barcelona, segons els rànquings internacionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un problema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un problema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, perquè des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nosaltres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, paguen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.
Però aquesta legislació és la mateixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de criminalitat més preocupant que el nostre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada vegada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va reconèixer que sí que en feia falta.
Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsificades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera i que van a grans magatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosaltres una altra vegada.4
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“Ens ha tocat un període difícil
i crispat que no desitjo a ningú”
3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segurament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part social, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en empreses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hauria d’estar fent molt més, sobretot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi permisos de treball temporals.
Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha denunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Colau, a Alamany:

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”
ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2.
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra formació. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Desconec quin projecte de ciutat pot tenir.
Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades decisions. És lleig perquè desprestigia la política.

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”
Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.
Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i inequívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven ampliacions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergència i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tornés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes.

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Ara que
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’espai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa contundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turística. Ella veu el patiment de la ciutadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El turisme és positiu i ens encanta que
ens visitin.
Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia milers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran escàndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet inspeccions, hem posat multes innovadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.
Parlant de Gala Pin, finalment ha
decidit fer un pas al costat i no
tornar-se a presentar. Quan a nivell nacional Xavier Domènech
va plegar vostè va dir que també
s’ho havia plantejat. Amb quins
ànims afronta la campanya?
El meu comentari, i el que ha explicat la Gala Pin, són per intentar
mostrar la humanitat de la política.
De vegades sembla que hàgim de
ser robots, però som persones. Ens
ha tocat un període polític molt di-

dessa. Tot el contrari. Tinc moltes
ganes de fer un segon mandat.
On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

“El problema
de seguretat
que tenim és
de furts, que és
un delicte lleu”
s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polítiques, doncs ho acatem.
En el cas del Pla de Barris, l’oposició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciutadans no entenen res. En què quedem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Barris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inversió en construcció, però hi ha moltes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses iniciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocràtiques. Però cal seguir lluitant contra la desigualtat.

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’agenda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les trobades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes.

fícil i crispat amb situacions d’excepcionalitat que no les desitjo a
ningú. Ha estat un mandat molt
dur amb la DUI, el 155, l’atemptat,
les manifestacions... Hi ha hagut situacions dures i, com que ets humana, et planteges: segur que
tenint dos fills petits he de ser aquí
en primera línia? Però en cap moment m’he penedit de ser alcal-

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Estat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no coneixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<
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Alerta pels nivells d’amiant
La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Foto: Nazaret Romero / ACN

SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciutat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindicació va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.
El 2028 acaba el termini per a l’erradicació total de l’amiant, segons les resolucions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest termini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per aconseguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspeccions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’altra banda, consideren que la normativa estatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de reparació a les persones afectades per les conseqüències de l’amiant.
NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’Ajuntament. Asseguren que serà poc rigo-

Els estudiants es planten
en contra del canvi climàtic
MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climàtic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifestació. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta internacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.
La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la contaminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es demana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’amiant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legislació vigent a les obres de reforma, rehabilitació i enderroc en els edificis privats.
L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclusius dels edificis sobre la superfície. Un treballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
del Comitè d’Empresa de TMB han denunciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacionats amb els efectes de l’amiant. A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treballadors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució
EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de
març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per decidir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que la regidora Gala Pin argumentés que només Barcelona En Comú i la CUP hi votarien a favor.
El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc acabat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la plataforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.
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Milers de persones es manifesten
contra les pujades dels lloguers
HABITATGE/ Milers de persones
es van manifestar el passat 6 d’abril contra les pujades del preu
del lloguer, l’especulació immobiliària i els desnonaments. La
protesta, convocada pel Sindicat
de Llogaters i que duia per lema
‘Punxem la bombolla del lloguer’,
va rebre el suport de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH). Els manifestants van arrencar des dels
Jardinets de Gràcia i van recórrer
el carrer Pau Claris fins a arribar a
la plaça de Catalunya.
Segons la Guàrdia Urbana,
més de 5.000 persones -10.000
segons els organitzadors- van
marxar per reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures polítiques per aturar les pujades de
preu del lloguer. 'L'únic terrorista
és Idealista’, ‘No són suïcidis, són
assassinats’ o ‘Què passa, què
passa, que no tenim casa' van ser
algunes de les consignes que es
van poder escoltar a la protesta.
Durant la manifestació es va fer
una enganxada de cartells a la
seu d’una entitat bancària. Tanmateix, no hi va haver cap incident destacable durant la
manifestació, que es va dur a
terme amb tranquil·litat.
CONTRA L’ESPECULACIÓ
Els organitzadors van denunciar
que actualment no hi ha cap
mena de barrera per als especuladors, fet que provoca l’augment
de preu dels contractes de lloguer. En aquest sentit, el portaveu del Sindicat de Llogaters,

Jaime Palomera, va explicar que
“fa 10 anys que estem vivint
aquesta situació. El govern hauria de regular els preus del lloguer, els quals haurien de baixar
un 60%. En comptes d’això, tenim
un govern sotmès a la banca i els
fons voltor que fa política especulativa”. Des del sindicat també
assenyalen la indústria immobiliària i turística com a principals
causants que es disparin els
preus i demanen solucions pel
drama social que genera aquesta
tendència. Els desnonaments van
ser molt presents durant tota la
jornada de protesta. A l’acte van

LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llarga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27 a la plaça de George Orwell es va exposar el cas que pateixen els veïns d’aquest bloc. Actualment, la Generalitat és la propietària de l’immoble, a través d’una herència intestada després de la mort de l’antiga propietària. L’edifici es va vendre a un fons d’inversió i la Fundació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial encara en marxa. La situació ha provocat un gran desconcert als veïns.

La FAVB celebra
la seva 47a
Assemblea

Es va recordar que
a l’estat hi ha 165
desnonaments
cada dia

ENTITATS/ La FAVB va celebrar la
seva 47a assemblea el passat 6 d’abril al Centre Cívic Can Clariana Cultural, al barri de Congrés-Indians
del districte de Sant Andreu.
Durant la jornada es va aprovar un pla de treball que recull una
sèrie de propostes i reivindicacions, amb la vista posada en el
pròxim govern de la ciutat. A
l’acte es va reclamar habitatge
digne i menys contaminació a la
ciutat. La reunió va estar marcada per l’alta assistència d’entitats, 48 associacions veïnals -un rècord per la FAVB-. També s’hi van
celebrar eleccions, on es va reelegir la presidenta de la FAVB,
Ana Menéndez.

recordar que a l’estat s’executen
165 desnonaments per via judicial cada dia, el que suposa un
cada cinc minuts.
Barcelona no va ser l’única
ciutat que es va manifestar en
contra d’aquesta situació, ja
que a la lluita contra l’especulació immobiliària i la demanda
d’un lloguer just s’hi van sumar
fins a 36 ciutats europees més.
A Londres, París, Nàpols, Budapest o Brussel·les també es va
poder sentir el clam dels manifestants, així com a diverses ciutats espanyoles.

L’avinguda dels Quinze del barri
de Vilapicina torna a ser una realitat
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapicina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memòria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.
La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xocolatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associació de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vilapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el nomenclàtor, les entitats van recordar que a

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el passeig Maragall hi havia la parada del tramvia 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.
Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roquetes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad per combatre l’especulació urbanística.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola
ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la ambientalment. Aquesta xarxa d’entitats promotores de l’agroecologia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a crear un bosc comestible a Font Baliarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir cabres blanques de Rasquera per netejar el sotabosc i que joves o persones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recuperació del paisatge natural, la prevenció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el patrimoni, segons Ruralitzem.
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El Mercat de Provençals va celebrar el passat 6 d’abril la Nit de Tapes que organitza de forma anual. Tots els assistents van poder degustar diferents tapes elaborades amb els millors productes del mercat, que es va omplir de gent.

El comerç uneix cinc alcaldables
en un debat sense Colau i la CUP
ELECCIONS4Els comerciants de
la ciutat van aconseguir el 9 d’abril, durant el debat organitzat per
Barcelona Comerç i Barcelona
Oberta, una imatge que no és fàcil de veure: la del consens entre
cinc alcaldables. Un consens, evidentment amb matisos, que va ser
possible perquè al debat no hi van
ser BComú ni la CUP. L’absència
de Colau va ser, sens dubte, la que
va marcar la trobada. Amb cadira buida inclosa –un missatge
dels organitzadors–, els comuns
no van tenir veu després que Barcelona Comerç i Barcelona Oberta deixessin clar que al debat només hi podien ser els alcaldables
–en el cas de JxC el cap de llista,
Joaquim Forn, no hi podia ser per
motius obvis–. Pel que fa a la CUP,
la formació no va ser-hi convidada per “falta de relació mútua”.
Tornant a la imatge de consens
que es va projectar, Josep Bou
(PP), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC), Manuel
Valls (Valls BCN 2019) i Elsa Artadi (JxC) van coincidir en dos dels
principals temes del debat: el top

Una imatge del debat, sense Colau i la CUP. Foto: Línia

manta i la implementació de les
Àrees de Promoció Economia Urbana (Apeu). Pel que fa al primer,
tots van parlar de la necessitat d’acabar amb aquesta realitat.
Evidentment hi va haver enfocaments diferents, ja que Valls
i Bou van deixar clar que aposten
per la mà dura policial, mentre
que Maragall va dir que la problemàtica no és de seguretat. Collboni va proposar un pacte de seguretat i civisme, mentre Artadi va
demanar una campanya per evitar que el turista compri als manters i revisar la Llei d’Estrangeria.

En el cas de les Apeu, el consens va ser total, ja que tots van dir
que veuen aquest model de col·laboració público-privada com una
eina bàsica per rellançar el sector.
Un altre dels consensos va ser la
crítica, amb diferents intensitats,
cap a Colau per no ser-hi.
Mobilitat i Comerç electrònic
van ser dues qüestions que també es van tractar. Un possible
impost a l’e-commerce i els problemes de mobilitat que causa el
repartiment de les compres per internet també van generar propostes variades dels alcaldables.

Arriba la Fira Medieval
de l’Eix Sant Martí

ACTES4Pocs dies després de la
celebració de Sant Jordi, el comerç local tornar a tenir una de
les cites més destacades de la
primavera. I és que arriba una
nova edició de la Fira Medieval
de Sant Jordi a la rambla Guipúscoa, que sota l’organització
de l’Eix Sant Martí se celebrarà
el cap de setmana del 27 i 28
d’abril.
Així doncs, la rambla Guipúscoa, entre els carrers Fluvià
i Selva de Mar, s’omplirà d’un
munt d’activitats per a tots els
públics durant els dos dies. Hi

haurà diferents tallers de treballs manuals, com per exemple
el d’espases de fusta, grallers,
espectacles d’un faquir i de màgia, músics al carrer i jocs gegants medievals, entre altres
activitats. Tot plegat farà que
Sant Martí es traslladi a l’edat
mitjana.
D’altra banda, el comerç de
Sant Martí va tornar a viure
amb intensitat la diada de Sant
Jordi. Al Mercat de Sant Martí,
per exemple, van regalar roses
a tots els clients que hi van
anar a comprar.

Esports
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Rugbi | El CN PobleNou signa un conveni amb la UPC

El CN PobleNou ha signat un acord de col·laboració amb el Servei d’Esports de la
UPC per al Projecte de tecnificació de la Selecció de Rugby de la universitat. A
través d’aquest acord, les dues entitats es vinculen i es beneficiaran mútuament.

L’Handbol Sant Martí es juga la
permanència en quatre partits
» El conjunt lila té dos punts més que el primer dels que baixarien
» L’Handbol Poblenou no guanya des de principis del mes passat
Pau Arriaga
LA VERNEDA
Quatre jornades, entre el darrer
cap de setmana d’aquest mes i la
tercera de maig, decidiran el futur esportiu de la temporada que
ve de l’Handbol Sant Martí. El
conjunt lila, que enguany debuta a la Divisió de Plata, depèn de
si mateix per salvar-se i repetir en
aquesta categoria a partir del
pròxim mes de setembre.
Per garantir la salvació, els homes de Lorenzo Rueda han d’acabar la lliga, en el pitjor dels casos, en la tretzena posició, que ara
mateix ocupa l’Amenabar de Zarautz amb 20 punts, els mateixos
que els liles. Aquesta marca és de
dos punts més que la del primer
equip que perdria la categoria,
l’Agustinos d’Alacant.
Després de tres setmanes sense partits, l’equip tancarà el mes

El Grup Barna afronta els
partits decisius per salvar-se

Tres jornades i un
objectiu: no perdre
la categoria. El sènior masculí del CB
Grup Barna es jugarà les seves
opcions de permanència a la
Copa Catalunya (que hauria d’aconseguir, sí o sí, en la promoció)
en les darreres tres jornades del
campionat.
Després de l’aturada de tres
setmanes que ha viscut la competició, els del Clot tornaran a la
feina per jugar, el diumenge 28,
un derbi a priori desigual contra
el CB Roser. Els dos darrers partits de la temporada seran el 4 de

maig contra la UE Horta i el 12
de maig a casa contra la Bisbal.

MOLGOSA DEIXA EL FEMENÍ
L’actualitat del sènior femení,
aquest mes, s’ha vist marcada per
la marxa del tècnic, Miki Molgosa, que es va anunciar el passat divendres 12.
L’equip està en una situació
semblant a la dels seus companys
del masculí, i tot fa pensar que
s’haurà de jugar la categoria en
la promoció de permanència.
L’últim partit del mes per al
conjunt negre serà el diumenge
27, també contra el CB Roser.

La recta final del curs serà apassionant. Foto: Fernando Cisneros

el pròxim dissabte 27 a la Verneda contra l’Antequera, mentre
que al maig els liles visitaran el Villa de Aranda, rebran el Palma del
Río i acabaran aquesta històrica
temporada a la pista del Bordils.
EL POBLENOU TAMBÉ SE LA JUGA
Una categoria per sota, a la Primera Nacional, l’Handbol Poblenou també s’està jugant la

permanència. El conjunt poblenoví no guanya des de principis
del mes passat (un empat i cinc
derrotes en els darrers partits),
però segueix tenint un punt de
marge sobre el Sant Esteve de Palautordera, el primer dels equips
que baixarien. L’equip visitarà el
filial del BM Granollers el diumenge 28 i tancarà el curs a casa
contra el BM la Roca.

La plantilla del sènior masculí d’aquest curs que s’acaba. Foto: CBGB

Més que (un partit de) futbol

La foto de família del Júpiter i el Clapton FC. Foto: CEJ

El Júpiter ha estat
un dels grans protagonistes del calendari d’actes de la 4a
edició de la Primavera Republicana. I és que el passat dilluns 8,
el club va organitzar un partit,
sota el lema Futbol amb memòria! contra el Clapton Community FC, un club estructurat com
una cooperativa, que es declara
obertament contrari al sexisme,
l’homofòbia, la xenofòbia i el feixisme i que vesteix una samarreta

amb els colors de la bandera espanyola republicana tricolor i
que llueixen el lema No pasarán
al coll de la seva samarreta.
Aquests valors coincideixen,
en bona part, amb els del Júpiter,
nascut al barri del Poblenou i vinculat tradicionalment al moviment anarcosindicalista del segle
XX a la ciutat i ferm opositor a les
dictadures tant de Primo de Rivera com de Franco.
El conjunt gris-i-grana va
guanyar per un clar 5-0 contra els

londinencs, però en aquest cas el
resultat va ser el menys important
d’una jornada que va servir per
reivindicar, un cop més, els drets
socials o el feminisme.
LA SALVACIÓ, MÉS A PROP
A banda, des de l’arribada de Miguel López a la banqueta l’equip
ha aconseguit bons resultats (tres
victòries en quatre partits) i s’acosta a la salvació. Balaguer, Vista Alegre i Tàrrega seran alguns
dels seus pròxims rivals.
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| Sekiro: Shadows Die Twice
Un guerrer ha de rescatar al seu jove amo i venjar-se del seu etern enemic. Amb escenaris propis del
Japó feudal, Sekiro s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials per la seva elevada dificultat.

Famosos

No t’ho perdis

Operación Triunfo 2017 ha deixat grans noms d’artistes
que cada vegada són més mediàtics, i un d’ells és el
d’Alfred García. El cantant d’El Prat de Llobregat va
arrassar les nits de l’11 i el 12 d’abril a la Sala Barts de
Barcelona, on va fer sonar el seu rock. Les entrades per
a l’espectacle es van esgotar en menys de 15 minuts i es
van poder veure cues de fins a 16 hores per assistirhi. Alfred va presentar ‘1016’, el seu nou àlbum, el títol del qual fa referència al seu número de càsting
a ‘OT’. Alfred García -o simplement Alfred- ha estat
un dels concursants més icònics i seguits d’Operación Triunfo. Al seu bon resultat a l’acadèmia
s’hi va sumar la participació a Eurovisió 2018, amb
la seva amiga i companya d’escenaris, Amaia Romero. El mateix any, va fer de pregoner de la Festa
Major d’El Prat. Ara comença a fer-se un lloc al
complicat món musical, tal com demostra que
el seu nou àlbum hagi arribat a ‘disc d’or ‘ poc
temps després de llançar-se.

Cerveses entre punxes
Amb l’arribada de la primavera, cada vegada ve més de gust
aprofitar els vespres per prendre una cervesa i xerrar amb
els amics. Això és el que ofereix ‘Fridays Late’, una experiència única a la Casa de les Punxes de Barcelona. Cada darrer
divendres de mes, es podrà gaudir d’un escenari tan únic
com l’obra de Puig i Cadafalch per relaxar-se i desconnectar
de la rutina. El pròxim divendres 26 d’abril i el 31 de maig
són les dues últimes cites. A més, l’activitat inclou la visita a
l’exposició de l’edifici i, per descomptat, pujar a la terrassa
per veure de prop les punxes que donen li donen nom.

Llibres

La fitxa

?

A L F R E D

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

Concursar a Operación Triunfo 2017

També va ser representant d’Espanya a Eurovisió 2018

?

Actuar a la Sala Barts de Barcelona

QUÈ HA FET

Alfred va omplir la sala i es van veure grans cues

...

A LES XARXES

Teatre

G A R C Í A

Els seguidors es desfan en elogis pel concert

Alfred agraeix l’èxit i diu que aviat anunciarà noves dates

Música

Pelis i sèries

Història mundial de Catalunya
Borja de Riquer

Com els grecs
Josep Maria Mestres

El nus i altres mons
Xarim Aresté

Justo antes de Cristo
Pepón Montero i Juan Maidagán

Què ha aportat Catalunya al món?
Aquesta és la pregunta sobre la qual
gira aquest llibre, dirigit pel catedràtic
Borja de Riquer i escrit amb la col·laboració d’un centenar d’historiadors i experts. L’obra busca divulgar la història
catalana de forma rigorosa, amb l’objectiu d’analitzar el passat, entendre el
present i pensar en el futur del país.

Basada en ‘Greek’ d’Steven Berkoff, l’obra explora el mite grec d’Èdip, que narra la història d’un jove separat dels
seus pares i criat per una altra família.
Un endeví li revelarà que matarà el seu
pare i s’enamorarà de la seva mare, un
destí que sembla inevitable. L’obra està
ambientada en l’Anglaterra dels anys
80, en plena efervescència punk.

Amb referències a històries d’amor, la
primavera i els embolics de la vida,
Xarim Aresté presenta el seu nou
disc. Aquesta vegada hi afegeix nous
instruments, com la trompeta i el sintetitzador, i estils com el jazz i el funk.
Fins i tot s’ha atrevit amb el polèmic
‘autotune’, que sembla omnipresent a
la música actual.

La nova sèrie dels creadors de ‘Camera
Café’ transporta l’espectador a l’època
dels romans, amb una comèdia basada en l’humor absurd. El protagonista
és Mani Semproni Galba, interpretat
per Julián López. Aquest patrici, fill
d’un heroi de Roma, haurà d’entrar forçadament a l’exèrcit després d’un desafortunat accident amb un senador.
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Cultura
DIUMENGE 12 DE MAIG
18:00 La lleugeresa i altres cançons fa la seva darrera representació. És una obra digirida per
Ivan Benet i protagonitzada per Aida Oset.
/ Sala Beckett.

Tokio Hotel celebra 15 anys de
carrera a la sala Razzmatazz
Divendres 3 de maig a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Segueix en marxa el curs
‘Dibuix i pintura per a adults’
Dimarts i dijous a les 18:00

Des del passat dia 2 està en marxa el
curs Dibuix i pintura per a adults, que
fa una introducció a aquests dos universos per als majors d’edat. / Casal de
Barri La Pau.

DES DEL 25 D’ABRIL
19:00 A partir del pròxim dia 25, cada dijous durant gairebé tres mesos es faran sessions d’un
curs de fotografia pensat perquè els alumnes
aprenguin el seu llenguatge. / Casal de Barri Diagonal Mar.
El grup alemany Tokio Hotel aterra al
districte per celebrar el quinzè aniversari de la seva trajectòria professional amb els seus grans èxits. / Sala
Razzmatazz.

DES DEL 3 DE MAIG
18:00 Cada divendres del mes que ve es faran
sessions del taller anomenat Rutes pel teatre
contemporani, que coordinarà el professor Melcior Casals. El curs inclou tres espectacles. /
Centre Cívic Can Felipa - Poblenou.

Exposicions

FINS AL 26 D’ABRIL
Matí-Tarda Arellano: dibuixos és a mostra de dibuixos de caire expressionista fet amb guix,
grafit i pastel que es podrà veure fins al pròxim divendres 26. Entrada gratuïta. / Biblioteca
Xavier Benguerel.

A PARTIR DEL 14 DE MAIG
Matí-Tarda Captures: The shooting of the future és la mostra que va guanyar el premi modalitat de Creació artística de Can Felipa
Arts Visuals 2018. Entrada gratuïta. / Centre
Cívic Can Felipa - Poblenou.

Infantil

Anna Casals coordina una
narració a la Caterina Albert
Dimecres 24 d’abril a les 18:00

La narradora Anna Casals s’encarregarà
de la jornada de contacontes anomenada Contes a la mà. / Biblioteca
Camp de l'Arpa-Caterina Albert.

Esports
DIUMENGE 5 DE MAIG
12:00 Partit de futbol corresponent a la trenta-unena jornada del grup 2 de Primera Catalana entre el CE Júpiter i la UD Vista Alegre.
/ Municipal de la Verneda.

L’Handbol Sant Martí tanca
el mes rebent l’Antequera
Dissabte 27 d’abril a les 19:30

DILLUNS 29 D’ABRIL
18:00 Quarta i darrera sessió de la narració anomenada Imagina l'Índia, que s’emmarca en
les activitats del cicle Lletra petita - Sac de rondalles. Entrada gratuïta. / Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.

DIMECRES 8 DE MAIG
17:30 L'armariet dels colors serà una de les primeres narracions del mes que ve, que coordinarà Santi Rovira. / Biblioteca El Clot - Josep Benet.

Partit d’handbol de la vint-i-setena jornada de la Divisió de Plata entre
l’Handbol Sant Martí i l’Antequera. /
Municipal de la Verneda.
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Sant Martí
Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals
Els participants al 59è Congrés regional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Ernest Maragall amb un 91% de vots
a favor.
La candidatura d'Esquerra Republicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va presentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus integrants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per governar Barcelona treballant, no
només per a la seva gent, sinó per a
tots els veïns i veïnes de la ciutat:
“La tria és entre el que representa
el govern de Colau i l'ambició republicana de la nostra candidatura.

Nosaltres no només treballarem per
a uns quants, per als 'nostres'. Els
nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.
Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i
la crítica, ha d'haver-hi solvència”.
Entre els primers noms que figuren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Alamany, en representació de NovaNou Futur; Miquel Puig, de la
plataforma Ernest Margall + Bcn; la
presidenta del Grup Municipal
d'ERC, Montse Benedí; el regidor i

dents Maria Buhigas, Rosa Suriñach
i Pep Salas i els consellers de districte Jordi Castellana, Marina Gassol i Jordi Fexas, entre d'altres.

portaveu, Jordi Coronas; la diputada
al Parlament, Eva Baró; la regidora
Gemma Sendra; el candidat per la
JERC, Max Zañartu, els indepen-

Oriol Puig

Provençals, el barri oblidat
En aquesta legislatura, el barri de
Provençals ha caigut en l’oblit del govern del Districte i de Barcelona. Fa
anys que ERC Sant Martí, per exemple, reclama solucions, tant en el carrer Perú com en la seva continuació
sota el nom de Paraguai. La manca
de seguiment i ordenació del trànsit
i del pas de vianants a les sortides
dels col·legis –recordem que es concentren uns quants col·legis en
aquesta zona–, la manca de manteniment de l’arbrat i jardins, així com,
en especial, la manca d’il·luminació,
són només algunes de les greus
mancances d’aquests carrers.
Per ajudar a pal·liar-ho, i després
de parlar amb el veïnat, com per exemple reunint-nos amb l’AV Paraguai-Perú de la mà del seu president
Hilario Cabezas, el prec d’ERC Sant
Martí al darrer plenari va ser sol·licitar la remodelació del carrer Paraguai (que va de Josep Pla a Rambla

Prim), aprofitant que s’estan fent les
obres de remodelació del tram de
Pere IV de la mateixa zona, i així evitar molèsties a la nostra ciutadania.
La resposta del govern va ser la desestimació, o sigui la manca d’estimació... Com es diria en l’infame
judici als nostres presos polítics: “No
hay más preguntas señoria”.

esquerrabcn.cat/districtes

L’Ajuntament de la capital de
Catalunya necessita més previsió,
preparació, experiència, rigor, competència i visió global. Una capital
republicana que transformi, complint i no decepcionant amb promeses incomplertes del “sí” a tot,
perquè això no és bona gestió, és
populisme. Som-hi!

@ERCStMarti

Conseller
de Districte
d’ERC a
Sant Martí

Decidim viure, volem respirar

Any electoral, any d’obres. La
“vella política” i l’autoanomenada “nova política” no es diferencien en la planificació
d’obres, i aquestes conseqüències les paguem la ciutadania. Obres a la canòpia de
Glòries, túnels de Glòries,
pous de l’AVE, Avinguda Meridiana, Sant Joan de Malta,
Carrer Bassols...
Al Clot hi ha dos casos alarmants: l’Escola Casas, una escola rodejada d’obres, de
contaminació i de soroll, i els
entorns entre Independència i
Aragó, que les alteracions de
trànsit han convertit un carrer
pensat per a dos carrils en una
autopista urbana on no hi ha
de ser.
Calen solucions, volem
respirar.

santmarti@esquerra.cat

| 24

líniasantmartí.cat

Abril 2019

Pròxima edició: 16 de maig

